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exceuenrísstwto sENHoR PRESIDENTE DA cÂnaeRa DE

VEREADORES DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA.

Sala das SessÕes, m 08 de dezembro de2021

os Vereadores abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÔes legais e

regimentais, vêm requerer a V. Ex" que, após {ellberação e aprovação-t
Éténario, seja encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, JOAO

BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO a seguinte lndicação:

"SUBSTITUIR A PONTE DE MADEIRA DA COMUNIDADES RURAL DO

POVOADO CAJUERANA, DESTE TTAUHICÍPIO DE BARREIRAS'BA' POR

UMA PONTE DE CONCRETO."

JUSTIFICATIVA

A presente indicação, é de suma importância para os moradores que ali

residem, pois a atual ponte de madeira do referido povoado se encontra com

avarias, dificultando a travessia da população, essa substituição por uma ponte

de Concreto garantirá um período maior sem manutenção, pois a mesma tem

durabilidade maior do que a de madeira que necessita constantemente de

manutençÕes.
Destarte, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da

infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condiçÕes de vida para os

moradores da localidade do povoado Cajuerana
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.
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EXCELENT|SSITuO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruaRa DE VEREADoRES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberaçãg 9_11ProvaÇão 
do

pténário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOAO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"opERAçÃo rapn BURAcos coM REcoMPoqçL9-{sIA}Il-cA, DA

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NA RAMPA QUE DA ACESSO A

BR/135, VILA DoS FUNcloNARloS, NESTE MUNIcÍPlo DE BARREIRAS-
BA".

JUSTIFICATIVA

A operação Tapa Buracos com Recomposição Asfáltica do referido acesso a

BR/135, é de suma importância para os moradores que ali residem, haja vista a

dificuldade de locomoção dos mesmos por conta da má conservação da via,

danificando os veículos que diariamente transitam pelo local.

Destarte, cumpre destacar a importância desta ação que garantirá qualidade de

vida e oportunizará uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos Nobres Pares a aprovação da presente, indicação.

, 13 de dezembro de 2021.
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